Collectierapport St. Elisabeth van Thüringenfonds 2017
Verslag activiteiten 2017
Inventarisatie en taxatie
In 2017 is de collectie van het Elisabeth van Thüringenfonds (EvT) getaxeerd door drs. G.J. van der
Meer Mohr. In grote lijnen is de waarde van de collectie gelijk gebleven; de twee werken in bruikleen
bij het Amsterdam Museum bleken gestegen in waarde. Dit is aangepast in de financiële
jaarrekening. Bij de taxatie is nog wel een ontbrekend paneel van uit de serie van Jacob de Wet
aangetroffen op de zolder van het magazijn van het Spaarne Gasthuis in de Waarderpolder Haarlem.
Restauratie
Er zijn in 2017 geen voorwerpen of kunstwerken gerestaureerd.
Nieuwe aanwinsten
Er zijn in 2017 geen voorwerpen of kunstwerken toegevoegd aan de collectie.
Sponsoring
In 2016 heeft Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem via dhr. M. Busker een verzoek ingediend tot
sponsoring van een restauratie van een historische gevelsteen aan het Groot Heiligland 47R te
Haarlem, het zogenoemde Elisabeth Gasthuispoortje. Deze gevelsteen hoorde bij het EG dat vroeger
ter plekke was gevestigd. De steen is niet in bezit van het EvT, maar betreft een openbaar zichtbare
uiting van het historisch erfgoed van het ziekenhuis. Het EvT heeft besloten om de gehele restauratie
van de gevelsteen ad 5.000 euro te sponsoren, in ruil voor PR rond de tijd dat de gevelsteen gereed
is. Restauratie bestaat uit het schoonmaken en waar nodig aanvullen van de steen, het aanbrengen
van een beschermlaag en het beschilderen in ‘originele’ kleuren. In de zomer van 2017 heeft dhr. H.
Vermeulen als voorzitter van het EvT de steen feestelijk onthuld. De onthulling heeft geresulteerd in
een aantal krantenartikelen in de Haarlemse media, waarin aandacht was voor het doel van het EvT.
Museum Haarlem organiseerde in 2017 een expositie onder de naam ‘500 jaar ziekenzorg in Haarlem
en Kennemerland’. EvT heeft de expositie gesponsord met een bedrag van 2.500 euro omdat het
onderwerp voor het merendeel het historisch erfgoed van het ziekenhuis betreft. In ruil hiervoor is het
EvT genoemd bij de opening en bij de PR-uitingen rondom de expositie. Daarnaast zijn er historische
voorwerpen uit de collectie van het EvT en het Spaarne Gasthuis te zien in de expositie. De expositie
zou tot 7 januari 2018 draaien maar is verlengd tot begin juli 2018.
Diversen
De collectie is begin 2017 uitgebreid met 1 koperen gedenkplaat uit 1931; deze is in februari 2017 in
bruikleen gegeven aan Museum Haarlem.
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Op verzoek van dhr. Schell uit Bloemendaal is het triptiek (inv.nr. K36) voor kunsthistorisch
onderzoek in december 2016 gedetailleerd gefotografeerd. Het triptiek staat omschreven als 19e
eeuws messing en email, maar dhr. Schell denkt aan een oudere datering. Hij verricht het onderzoek
op eigen initiatief. In december 2017 zijn de uitkomsten bekend gemaakt van het onderzoek, gedaan
samen met het Ikonenmuseum Kampen. Het reistriptiek stamt vermoedelijk uit het begin van de 19e
eeuw en is gemaakt in Rusland. Het stelt de Heilige Nicolaas voor geflankeerd door Christus en
Maria. Het reistriptiekje heeft een plek op de expositie in het Museum Haarlem, waar aandacht wordt
besteed aan de Engelse en Russische strijders uit 1799.

Vooruitblik naar 2018
Voor het jaar 2018 staan de volgende activiteiten op het programma:




Voortzetting nieuwe bruikleenovereenkomsten met een update van namen, adressen,
taxatiewaarden
Advies (sociale) fotoarchieven van het Spaarne Gasthuis, d.w.z. onderzoek naar huidig
eigenaarschap en advies m.b.t. nieuw eigenaarschap
Bruikleen van collectieonderdelen t.b.v. de expositie ‘Ziekenzorg in Haarlem’ bij het Museum
in Haarlem (verlenging bruikleen tot en met juni 2018)
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